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CONDAMNARE PENTRU
NESUPUNERE – Din spatele gratiilor,
judecatorul Stan Mustata acuza ca a
fost inchis pentru ca n-a vrut sa-l faca,
pe langa lege, pe Dan Voiculescu,
executat intr-un final de cuplul
Camelia Bogdan-Alexandru Mihai
Mihalcea: „Am zis doar ca trebuie sa
fie judecat ca orice alt cetatean al
Romaniei si am ajuns aici. Asta vreau
sa scrieti. Ca am crezut in suprematia
legii. Am crezut ca daca respect legea,
nimic nu mi se poate intampla. Si am
gresit”
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Fostul judecator Stan Mustata (foto), de la Curtea de Apel Bucuresti, aflat in Penitenciarul Rahova, acuza ca
fost inchis din cauza ca nu a vrut sa-l condamne pe langa lege pe Dan Voiculescu, in dosarul „Telepatia”.
Condamnat de Inalta Curte la 8 ani si 6 luni de inchisoare, intr-un dosar in care nu avea nicio legatura insa cu
„Telepatia”, Stan Mustata sustine ca se afla in puscarie intrucat a considerat ca Dan Voiculescu trebuie judecat la
fel ca orice alt cetatean roman.
De dupa gratii, Stan Mustata le-a dezvaluit jurnalistilor de la vice.com ca a fost victima razboiului declansat
impotriva lui Dan Voiculescu, acesta din urma fiind condamnat intr-un final la 10 ani inchisoare de catre celebrul
cuplul de judecatori format din Camelia Bogdan si Alexandru Mihai Mihalcea. Fostul judecator afirma ca a ajuns
la inchisoare doar pentru ca a crezut in suprematia legii, insa precizeaza ca a gresit atunci cand a crezut ca daca
respecta legea nimic nu i se poate intampla: „Am zis doar ca trebuie sa fie judecat ca orice alt cetatean al
Romaniei si am ajuns aici. Asta vreau sa scrieti. Ca am crezut in suprematia legii. Am crezut ca daca
respect legea, nimic nu mi se poate intampla. Si am gresit. Este singura greseala pe care mi-o recunosc”.

Stan Mustata: „Mi-a spus, grabeste-te sa il solutionezi pe Voiculescu, pentru ca altfel vei fi arestat,
condamnat si pierzi si pensia”

Acuzatiile lui Stan Mustat sunt extrem de grave, insa nu este pentru prima data cand fostul judecator spune aceste
lucruri. In octombrie 2014, in timpul unui termen din dosarul sau de coruptie, Stan Mustata a relatat in fata
judecatoarei Codruta Strimb, de la Curtea de Apel Bucuresti, ca fost saltat de DNA si apoi arestat din cauza
dosarului „Telepatia”, in care se urmarea condamnarea lui Dan Voiculescu. Mustata a dezvaluit atunci ca a fost
avertizat ca daca nu va solutiona cat mai repede dosarul „Telepatia” va fi arestat:

„Apararea mea este dosarul Voiculescu, ca de acolo a plecat arestarea mea. Inainte de Paste, dupa mai multe
pahare, mi-a spus Boraciu (n.r. - Ion Boraciu, condamnat impreuna cu Stan Mustata), grabeste-te sa il
solutionezi pe Voiculescu, pentru ca altfel vei fi arestat, condamnat si pierzi si pensia. Adica, exact ce mi sa intamplat. Si m-a intrebat: Cine esti in realitate de nu pot astia sa te faca? Daca nu eram baut, atunci poate
mi-as fi dat seama de pericol. In dosarul Voiculescu am dat termene scurte, deci nu am incercat tergiversarea. (...)
Exista o replica a lui Boraciu, la pagina 23 – 'O sa o duca in decembrie, incolo' – asta e singurul indiciu pentru
DNA. Nu s-au pretins bani, nu s-a interactionat cu oamenii aceia, nu s-au promis solutii, nu s-au pronuntat hotarari
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trucate”.

Avocata Lorette Luca: „Voci colaterale i-au sugerat sa finalizeze cu mare celeritate aceasta cauza”

De asemenea, avocata Lorette Luca, aparatoarea lui Stan Mustata, a dezvaluit in 2014 ca fostului judecator i s-ar fi
transmis sa finalizeze cat mai repede dosarul lui Dan Voiculescu. Iar faptul ca a refuzat sa incalce procedurile, a
sustinut avocata intr-un interviu acordat Antena 3, a determinat arestarea judecatorului, care, asa cum ne amintim,
a fost ridicat de DNA chiar intr-o zi in care urma sa aiba loc un nou termen din dosarul „Telepatia”:

„Judecatorul Stan Mustata promovase o cerere de abtinere in dosarul inculpatului Voiculescu, insa acea cerere e
abtinere i-a fost respinsa si, ca atare, a fost trimis si desemnat in continuare sa judece in prezenta cauza. In acest
context, domnia sa a respectat intru totul dispozitiile procedurii penale, acordand termen la prima infatisare in
vederea angajarii unui aparator, acest lucru se pare ca a nemultumit... Voci colaterale i-au sugerat sa finalizeze
cu mare celeritate aceasta cauza. Insa opinia lui a fost exprimata transant ca nu poate sa incalce
procedurile si ca este un om cu coloana vertebrala pe care nu-l intereseaza decat continutul probatoriu al
unei cauze penale. Se pare ca nemultumirea generata de aceasta atitudine a avut finalitatea arestarii
domniei sale, a avut finalitatea conturarii unui dosar penal...”.
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